
Извештај комисије  

о спроведеној јавној набавци  

добара мале вредности наруџбеницом  

д о с т а в љ а,                              НАЧЕЛНИКУ ВМА 

                                      

                   
На основу захтева Одељења за инфраструктуру бр.12636-1 од 14.11.2012.године за набавку р/д, 

покренута је процедура јавне набавке мале вредности издавањем наруџбенице инт.бр.12636/12 и о 

томе подносимо следећи:  

И З В Е Ш Т А Ј  

На основу Одлуке за набавку инт.бр. 12636-2 од 19.11.2012. године покренут је поступак јавне 

набавке мале вредности издавањем наруџбенице.   

Процењена вредност набавке је 150.000,00 динара, без обрачунатог ПДВ-а. 

 

Конкурсна документација је путем телефакса послата следећим понуђачима: 

- "STRIDON",  

- "MIBAX COMMERCE",  

- "STANDARD TRADE" сви из Београда. 

 

Рок за достављање понуда био је 21.11.2012. године до 10:00 часова.   

  

До наведеног рока путем телефакса пристигле су понуде следећих понуђача:  

- "STANDARD TRADE",  

- " MIBAX COMMERCE ". 

 

Основни елементи пристиглих понуда: 

 

 Понуда понуђача из Београда  "STANDARD TRADE", бр.1278/s 

Укупна вредност без ПДВ-а је 134.826,00 динара; 

Рок плаћања је 30 дана од дана комплетне испоруке; 

Рок испоруке је 4 недеље по пријему наруџбенице; 

Гарантни рок: 12 месеци. 

 Понуда понуђача из Београда  "MIBAX COMMERCE", бр.PО-630-0/12; 

Укупна вредност без ПДВ-а је 186.800,00 динара; 

Рок плаћања је 30 дана од дана комплетне испоруке; 

Рок испоруке је 6 недеља по пријему наруџбенице; 

Гарантни рок: 12 месеци. 

 

Табела са ценама понуђача: 

 

ПОНУЂАЧ "STANDARD 

TRADE" 

"MIBAX 

COMMERCE" 

ЦЕНА 134.826,00 186.800,00 

 

Понуда понуђача "MIBAX COMMERCE" је неприхватљива јер прелази износ процењене 

вредности за 36.800,00 динара без ПДВ-а. Понуда понуђача  "STANDARD TRADE" је 

благовремена, исправна и прихватљива укупне вредности од 134.826,00 динара без ПДВ-а.  

 

На основу напред наведеног комисија ПРЕДЛАЖЕ: 

 

да се упути наруџбеница понуђачу  "STANDARD TRADE" из Београда по следећем: 

 

 Вредност понуде без урачунатог ПДВ-а је 134.826,00 динара  

 Износ ПДВ-а је 20 % ( 26.965,20 динара). 
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 Укупна вредност понуде са урачунатим ПДВ-ом је 161.791,20 динара. 

 Рок плаћања је 30 дана од дана комплетне испоруке; 

 Рок испоруке 4 недеље по пријему наруџбенице;  

 Гарантни рок: 12 месеци.     

 

                                                                                                   

                                                                                                        К О М И С И Ј А : 

 

                                                                                                        вс Владан Прица, предс. комисије 

                                                                                                        ________________________ 

                                                                                                              

                                                                                                        вс Стојановић Зорица, референт 

                                                _______________________ 

 

 

Предлог комисије из овог извештаја, прихватам у целости  и  одобравам  набавку  резервних 

делова из овог извештаја - НАРУЏБЕНИЦОМ. 

 

 

 ЗС.                                                                                                  НАЧЕЛНИК ВМА 

                                                                                                              бригадни генерал                                                                                                     

                                                                                                              проф. др Маријан Новаковић 


